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TEOLOGIA BOTEZULUI DOMNULUI

 ÎN RUG|CIUNILE BISERICII

Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin ISTRATI

Botezul Domnului, s\rb\torit de Biseric\ pe 6 ianuarie, s\rb\-

toare numit\ [i Epifania, Teofania sau Boboteaza, este un eveni-

ment axial al istoriei pe p\mânt a Cuvântului lui Dumnezeu întrupat.

Botezându-se în ap\, Hristos nu arat\ c\ are nevoie de poc\in]\,

sau de sp\lare, ci instituie prin ap\ iertarea p\catelor [i prezen]a

Sfintei Treimi în Cel ce se boteaz\. Prin Botez, Mântuitorul Hristos

pune sfin]enie în ap\, adic\ ridic\ stihia acvatic\ la demnitatea de

vector creat al harului dumnezeiesc, iar Botezul cre[tin ca înfiere

a omului de c\tre Dumnezeu este cufundarea omului în ap\ [i în

har, unite în apa cristelni]ei.

Cultul divin afirm\ consanguinitatea liturgic\ [i hristologic\

dintre Na[terea Domnului [i Botez. Este unitatea dintre întruparea

Logosului [i ar\tarea Sa în lume, implicând realizarea misiunii Sale

mântuitoare pentru umanitate. Praznicele Na[terii [i Botezului au

fost celebrate împreun\ în zorii Bisericii pentru a ar\ta unitatea mis-

tic\ a temporalit\]ii hristologice [i în]e]esul unic [i mântuitor al vie]ii

lui Iisus: „Str\lucit a fost praznicul ce a trecut, dar [i mai str\lucit,

Mântuitorule, este cel ce vine. Acela a avut binevestitori pe îngeri,

iar acesta a aflat preg\titor pe Înaintemerg\torul. La acela, v\rsân-

du-se sânge, a plâns Betleemul, ca unul f\r\ de fii, la acesta apele

binecuvântându-se, cu mul]i fii se cunoa[te sc\ld\toarea. Atunci

steaua a în[tiin]at pe magi, acum Tat\l Te arat\ pe Tine lumii. Cel

ce Te-ai întrupat [i iar\[i vei veni în chip v\zut, Doamne slav\ }ie”1.

Pentru Biserica primar\ Na[terea lui Mesia era corelativ\ cu ar\ta-

rea Sa în lume. 

Exist\ o complementaritate mistic\ între s\rb\torile Bisericii, care

toate, celebreaz\ unirea lui Dumnezeu cu f\ptura. Din aceast\ per-

spectiv\ eclesial\ expresia care a f\cut carier\ în istoria Apusului

1 Ibidem, alc\tuire a lui Ioan monahul, p. 27.
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cre[tin Annus est Christus cap\t\ în]elegere. În iconomia treimic\

a vie]ii lui Hristos, fiecare eveniment mântuitor este pars pro toto
adic\ par]ialitate complementar\ care exprim\ în mod unic inte-

gralitarea [i integritatea misiunii mesianice a lui Hristos în lume.

Astfel, povara de sens teologic al fiec\rei s\rb\tori este deopotriv\

unic\ în decursul anului eclesial, dar [i aceea[i prin sensul hristo-

logic unitar [i unitiv pe care îl transmite [i îl deschide în]elegerii

comunit\]ii. 

Un alt temei mistagogic al S\rb\torii Botezului lui Hristos este

o anume morfologie teologic\ a apei ca stihie a na[terii din nou a

umanit\]ii baptismale. Apa devine, din „mormântul cel a[ternut cu

ap\”2 al exodului poporului lui Israel, colimvitr\ a vie]ii eterne [i

ve[mânt al lui Dumnezeu: „Ca un soare ascuns în nori, a[a Te-am

cunoscut în trup, Dumnezeul meu. Deci cum stai gol acum, îmbr\-

cându-Te cu apele? A strigat Ioan sp\imântându-se”3. Apa, prin pu-

terea ei de-a lua forma oric\rui receptacul care o prime[te devine

matricea îndumnezeirii firii umane, zidite dup\ „chipul lui Dum-

nezeu – morfhv tou Qeou” (Facere 1, 27), sânul creat al unirii creaturii

cu necreatul prin Botez. Îmbr\carea lui Hristos cu apele Iordanului

este semnul unei dezbr\c\ri a firii umane de hainele mortalit\]ii [i

a îmbr\c\rii ei cu harul etern al iubirii treimice: „Se lumineaz\ fi-

rea omeneasc\ [i ia izb\vire de întunericul p\catului; [i dezbr\-

cându-Te Tu, se îmbrac\ de sus, cu dumnezeiescul ve[mânt al ne-

stric\ciunii”4. 

Epifania este deci s\rb\toarea îmbr\c\rii noastre cu slava ve[-

nic\ a lui Hristos Cel ce S-a îmbr\cat cu trupul din sângele fecior-

elnic al Maicii Domnului: „Ca într-un ve[mânt de purpur\ împ\r\-

teasc\, îmbr\cându-te cu trupul din sângele fecioresc, Doamne,

vii gol la curgerile Iordanului ca s\ îmbraci goliciunea mea”5. 

Textul liturgic demonstreaz\ afinitatea ontologic\ a apei create

(prin transparen]\, fluiditate, energie vital\ etc.) cu apele cele vii [i

necreate ale harului dumnezeiesc care izvor\sc din Duhul Sfânt prin

Hristos, „Lumina lumii”: „În]elepciunea lui Dumnezeu Care st\pâ-

ne[te apa cea mai nere]inut\ [i mai de deasupra din v\zduh, [i

care lini[te[te adâncul [i tulbur\ m\rile, vine la Iordan [i prime[te

2 Ibidem, p. 142.
3 Ibidem, p. 34.
4 Ibidem.
5 Ibidem, p. 67.
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Botez din mâna robului – H tov avsceton kratouvse, kaiv uperwvon
en aiqevri uvdwr, h abuvssou" calinouvsa, kaiv qalavssa" anacaiti-
vzouse, Qeouv Soniv, moleiv prov" Iordavnhn. Bavptisma dev devcetai,
ceirov" ek douvlou”6.

Apa este, a[adar, icoana harului care curge nede[ertat [i îmbel-
[ugat împlinind fiin]a creat\ [i unid-o cu Dumnezeu. Umanitatea
este a[adar râul creat care se revars\ f\r\ amestecare sau dizolvare
în oceanul ve[nic al iubirii divine, iar fiecare persoan\ uman\ este o
pic\tur\ unic\ din aceast\ ap\ iconic\, care î[i caut\ izvorul: „Ui-
mitoare [i înfrico[\toare lucruri v\d ast\zi, zice Ioan. Acum a ve-
nit Izvorul nemuririi s\ cear\ dumnezeiescul botez de la o mic\
pic\tur\ de ap\”7 [i „Cel ce ca un râu al p\cii e[ti plin de ape tai-
nice, Unule Doamne, venit-ai la râu, cerând s\ Te botezi de la o
mic\ pic\tur\, Cel ce singur e[ti f\r\ de p\cat”8.

Hristos este „râul cel adev\rat al p\cii – o thv" eirhvnh" Potamov"
alhqwv"”9 [i focul cel neacoperit: „Cum Te vor primi curgerile Ior-
danului pe Tine, Focul cel neacoperit – tov avstekton puvr?”, pentru
c\ în El, Logosul n\scut din veci din Tat\l, converg toate valorile [i El
este D\ruitorul suprem al tuturor, „Plinirea tuturor bun\t\]ilor –
W" wn apavntwn kalwvn tov plhvrwma”10.

Minunea negr\it\ a S\rb\torii Epifaniei poate fi exprimat\ prin-tr-
o tensiune teologic\ integratoare între timp [i eternitate, între creat [i
necreat, între pic\tura unic\ [i personal\ a fiin]ei umane [i ocea-
nul nesfâr[it al fiin]ei dumnezeie[ti: „F\c\torule al vremilor [i al
anilor, f\cându-Te sub ani, pentru milostivire, Cel ce f\r\ de ani ai
str\lucit din Tat\l cel f\r\ de început, venit-ai sub ani s\ speli în
repejunile Iordanului gre[elile tuturor11. Intrarea în timp a Celui
ve[nic este a[adar voca]ia suprem\ [i unic\ a crea]iei muritoare, aceea
de a se uni cu Via]a pentru ve[nicie: „Bucur\-te pustiul Iordanului,
mun]ilor s\lta]i cu veselie c\ vine ve[nica Via]\ s\ cheme pe Adam”12.

Epifania – ar\tarea lui Dumnezeu între oameni (Qeov" o Kuvrio"
kai epevfanen umhvn) este „încep\tura mântuirii – aparchvn th"
swthriva"”13 [i implic\ o adev\rate liturghie a cosmosului care devine

6 Ibidem, p. 64. 
7 Ibidem, p. 35.
8 Ibidem, p. 73. 
9 Ibidem, p. 90.
10 Ibidem, p. 78.
11 Ibidem, p. 39.
12 Ibidem, p. 42. 
13 Ibidem, p. 61.
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o Biseric\ a iubirii dumnezeie[ti: „Ioane Botez\torule, cel ce din
pântece M-ai cunoscut pe Mine, Mielu[elul, f\-Mi slujb\ la râu; li-
turghise[te-Mi cu îngerii, tinzând palma, atinge-te de cre[tetul Meu
cel preacurat; [i când vei vedea mun]ii cutremurându-se [i Iorda-
nul întorcându-se strig\ cu dân[ii: Cel ce Te-ai întrupat din Fecioar\,
spre mântuirea noastr\, Doamne, slav\ }ie”14. Textele liturgice ex ore
Christi arat\ voca]ia Bisericii de Trup al lui Hristos extins în uma-
nitate pentru ve[nicie. 

Botezul lui Hristos are valoare propedeutic\ (fiind împlinire a
profe]iilor [i proqevsi" pentru întreaga umanitate), ontologic\ (de
sfin]ire a apelor [i a întregului univers) [i eshatologic\ (de ar\tare
a sfâr[itului tuturor celor create). 

Valoarea propedeutic\ a Epifaniei include Botezul interior al
lacrimilor [i al poc\in]ei ca extensie interiorizat\ [i continuitate a
înnoirii baptismale pentru a primi viziunea liturgic\ a unirii lui
Hristos cu lumea: „V\rsând credincio[ilor izvoare de lacrimi din ochi,
s\ ne cur\]im toat\ spurc\ciunea sufletului, [i s\ privim Lumina cea
întreit\ în lumin\, venind Hristos s\ se boteze, pe Care Îl m\rturi-
se[te Tat\l din cer [i asupra C\ruia str\luce[te în chip de porumbel
venirea Duhului Sfânt”15. Epifania este Botez (Bavptismo") [i Lumi-
nare (Fwtismov"), sp\lare [i vedere a celor dumnezeie[ti. 

Botezul lui Hristos în apele Iordanului este [i profe]ia Jertfei Sale
pe Cruce, care este Botezul sângelui dumnezeiesc cu care Hristos
boteaz\ toat\ umanitatea eclesial\: „Din leul cel ce mare proo-
rocul ce ce s-a aprins minunat timp de trei nop]i în cele din\untru
ale lui, iar\[i a ia[it, ar\tând tuturor, de mai înainte mântuirea de
balaurul cel de oameni ucig\tor, prin na[terea cea de a doua în
anii cei de apoi – Ek tontivou levonto" o trievspero", Xevne" Pronhvth"
egkavtoi" nloido uvmeno", Auvqi" prohvlqe, thv" peliggenesiva", Swth-
rivan dravkonto" ek Brotoktovnou, Pavsi pronaivnwn, twvn crovnwn ekv
escavtwn”16. 

Valoarea ontologic\ a Botezului lui Hristos const\ în faptul c\
Hristos realizeaz\ în Sine sfin]irea întregului univers pe care l-a asu-
mat [i pe care îl poart\ în ve[nicia iubirii Tat\lui. Întoarcerea Iorda-
nului înapoi arat\ o nou\ ra]iune a timpului sfin]it de via]a lui
Hristos [i deopotriv\ sfiala feciorelnic\ a crea]iei în fa]a Creatorului
(pe care o întâlnim [i la Na[terea lui Hristos, la moartea Lui [i în toat\

14 Ibidem, Facere a lui Anatolie, p. 42. 
15 Ibidem, p. 45.
16 Ibidem, p. 145.



62 TEOLOGIE {I VIA}|

via]a Sa mântuitoare). Minunea apelor doxologice este profe]it\ [i
în Vechiul Leg\mânt, prin trecerea prin Marea Ro[ie de la moarte
la via]\, prin oprirea apelor Iordanului pentru trecerea Chivotului
Legii [i a poporului ales, prin trecerea lui Ilie [i Elisei prin Iorda-
nul secat prin puterea lui Dumnezeu [i prin toate vindec\rile pe
care Cel Preaînalt le-a lucrat prin intermediul apei cur\]itoare17.  

Întoarcerea Iordanului este întinerirea firii omene[ti în lumina
nup]ial\ a iubirii ve[nice a Treimii: „Lumea cea îmb\trânit\ în gre-
[eli, înnoind-o Iubitorule de oameni, vii s\ faci oamenilor uimitoare
na[terea de a doua prin ap\ [i prin Duh. Pentru aceasta sl\vim ar\-
tarea Ta”18.

Minunea întoarcerii apelor Iordanului este întoarcerea vie]ii la
izvoarele ei dumnezeie[ti, la izvoarele firii (prin Adam Cel nou): „[i
râul Iordanului plin de evlavie [i de team\ s-a întors înapoi, ridi-
cându-ne la în\l]imea mântuirii pe noi cei surpa]i de patimi”. Tim-
pul este a[adar convertit de Hristos, din gravita]ie a firii c\zute, în
în\l]are a umanit\]ii spre cerul ontologic a unirii cu Dumnezeu.
Epifania este a[adar momentul inaugural al întoarcerii umanit\]ii
la iubirea Tat\lui prin întoarcerea min]ii (metanoiva): „Când Te-au
v\zut pe Tine, Doamne, apele Iordanului s-au întors înapoi: iar fi-
rea noastr\ cea întinat\ de multe patimi s-a întors la ceruri, închi-
nându-se }ie”19. 

Botezul este concentarea mistic\ a tuturor celor create în eveni-
mentul ar\t\rii lui Dumnezeu în lume. Astfel crea]ia î[i d\ruie[te pârga
sa pars pro toto spre slujirea Fiului lui Dumnezeu: „Doamne, vrând
s\ pline[ti cele ce ai hot\rât în veac, ai luat din toat\ f\ptura slu-
jitori ai Tainei Tale. Din îngeri pe Gavriil, din oameni pe Fecioara,
din ceruri steaua [i din ape Iordanul, întru care ai pierdut f\r\de-
legea lumii, Mântuitorul nostru slav\ }ie”20.

C\derea în moarte a omului poate fi biruit\ prin minunea sme-
reniei lui Dumnezeu. Cosmosul este ar\tat a fi prin Botez, icoana
profetic\ a Crucii lui Hristos pe care Dumnezeu a spânzurat p\ca-
tele lumii: „Ast\zi s-a spânzurat pe lemn Cel ce a spânzurat p\mântul

17 Paremii Epifaniei, la Vecernie reactualizeat\ Facerea lumii, Ie[irea prin Ma-

rea Ro[ie [i apa de la Mara, Iosua III, 7-8, 15.17, trecerea Iordanului [i oprirea ape-

lor lui, IV Regi trecerea lui Ilie [i Elisei cu cojocul prin Iordan, IV Regi 5, 9-14,

sp\larea lui Neeman sirianul, g\sirea lui Moise (Ie[ire 2, 5-10),
18 Ibidem, p. 48.
19 Ibidem, p. 70. 
20 Ibidem, p. 139.
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pe ape” [i „Cel ce ai f\cut adâncurile cu porunca Ta, Iubitorule de
oameni [i p\mântul pe ape l-ai spânzurat (r\stignit)”21. Universul în-
treg este o Cruce a iubirii lui Dumnezeu, iar temporalitatea este
cruciform\: „Tu din patru stihii ai întocmit f\ptura [i cu patru vremi ai
încununat crugul anului – Suv ek tessevrwn stoiceivwn thvn ktivsin su-
narmovsa", tevttarsi kairoiv" tovn kunklon touv eniautouv estenav-
nwsa"22”. Botezul lui Iisus în Iordan este a[adar memorialul pro-
fetic al adev\ratului Botez al mor]ii Lui pe Cruce: „Paharul pe care
eu îl beau îl ve]i bea [i Botezul cu care M\ voi boteza v\ ve]i bo-
teza” (Marcu 10, 39). Epifania este r\stignirea apelor baptismale
ca matrice a mor]ii [i învierii umanit\]ii prin Botez: „Tinsu-[i-a
Iordanul apele ca pe un spate cu cutremur ca s\ primeasc\ pe Zi-
ditorul, Cel ce s-a botezat trupe[te [i a sfin]it pe to]i care strig\ nu
este sfânt afar\ de Tine, Doamne”23. 

Umanitatea c\zut\ este, a[adar, un p\mânt pustiu [i neroditor
de sfin]i [i de ve[nicie, iar Hristos, apa baptismal\ a Duhului Sfânt
o readuce la via]\: „Pustiu însetat, fire omeneasc\ toat\, vesele[te-te;
c\ iat\ Apa vie]ii se arat\ Hristos înnoirea tuturor ca s\ te adape pe
tine cu harul din destul”24. Apa prin transparen]\ [i fluiditate des-
coper\ smerenia [i iubirea d\ruitoare de via]\ a lui Dumnezeu care
umple [i înv\luie f\ptura în har. 

Valoarea ontologic\ a Epifaniei const\ [i în deschiderea perspec-
tivei v\zute [i împ\rt\[ite a îndumnezeirii în Hristos: „Împ\rt\[in-
du-Te cu trupul meu îmi dai mie Dumnezeirea Ta. C\ chip ne-
schimbat al P\rintelui T\u fiind, încapi sub mâinile zidirii Tale,
Mântuitorule. {i om f\r\ p\cat ar\tându-Te, cur\]e[ti, Cuvinte, cu cel
asemenea pe cel asemenea”25. Dac\ la Na[terea lui Hristos nu au
putut descoperi Taina unirii omului cu Dumnezeu decât Maica Dom-
nului (ca izvor feciorelnic al umanit\]ii lui Dumnezeu), îngerii (ca
transparen]e spirituale personale), p\storii (ca icoane ale nevino-
v\]iei ascetice [i jertflnice) [i cei trei magi (ca icoane ale în]elepciunii
profetice a întregii umanit\]i), Botezul lui Hristos este s\rb\toarea
ar\t\rii [i al vederii: „Am v\zut Duhul pogorându-Se ca un porum-
bel [i r\mânând peste El. {i am am v\zut [i am m\rturisit c\ Acesta
este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1, 33). 

21 Ibidem, p. 48.
22 Ibidem, p. 135.
23 Ibidem, p. 84.
24 Ibidem, p. 49. 
25 Ibidem, p. 64. 
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Botezul este na[terea din nou a umanit\]ii în via]a etern\ a lui

Hristos, pecetea integr\rii tuturor stihiilor create în iconomia iu-

birii lui Dumnezeu intrarea în tain\ în Împ\r\]ia Lui: „B\utur\ [i

ungere [i Duh sunt semnele pece]ii Tale, Mântuitorule, [i harurile de

tain\ [i r\spl\tirile dumnezeie[tilor daruri sunt vrednice de iubire”26. 

Praznicul Epifaniei este m\rturisirea de c\tre Tat\l a consubstan-

]ialit\]ii Fiului cu El: „Acesta este Fiul Meu Cel prea-iubit întru care

am binevoit” (Matei 3, 17), dar [i m\rturisirea întregului cosmos de-

spre dumnezeirea Fiului întrupat: astfel, Iordanul î[i întoarce apele

Sale, iar Hristos p\[e[te pe apele cele create dovedind st\pânirea

pe care o realizeaz\ din interior tuturor celor create. El este izvo-

rul vie]ii, iar materia devine ve[mântul Lui „Cel ce Te îmbraci cu

lumina ca [i cu o hain\” (Psalm 103, 2). Aceast\ st\pânire asupra

materiei El o d\ruie[te [i celor ce cred în El [i realizeaz\ întâi în

trupul lor st\pânirea asupra impulsurilor [i instinctelor materiale,

pentru ca apoi s\ dispun\ prin smerenie de materie s\vâr[ind mi-

nuni, care realizeaz\ planul lui Dumnezeu de mântuire a firii umane:

„Cu leg\tura dragostei rugându-ne împreun\ cu Înaintemerg\torul,

ca ni[te iubitori de fra]i, Celui ce st\pâne[te toate, s\ ne urc\m cu

Hristos Care merge pe repejunile Iordanului binecuvântând pacea”27.

Dimensiunea eshatologic\ a Epifaniei arat\ voca]ia baptismal\

a întregii crea]ii. La sfâr[irea lumii, toate cele zidite vor primi bo-

tezul focului transfigurator, care creeaz\ „cerul nou” [i „p\mântul

nou” (Apocalipsa 21, 1) al unirii cu Dumnezeu. Persoanele care au

refuzat Botezul cu Duhul Sfânt vor primi botezul focului ve[nic,

adic\ al suferin]ei nesfâr[ite pentru e[ecul ontologic al vie]ii lor [i

al dep\rt\rii progresive de Dumnezeu, Izvorul vie]ii [i Bucuria Cea

ve[nic\: „Cu foc boteaz\ în cele din urm\ Hristos pe cei neascul-

t\tori care nu Îl socoteau Dumnezeu. Iar pe cei ce cunosc Dum-

nezeirea Lui, cu Duhul îi înnoie[te, prin ap\ cu harul, de gre[eli

izb\vindu-i”28.

Liturghia celebreaz\ aceasst\ unitate în istorie între proorocie

ca descoperire alegoric\ [i par]ial\ [i împlinire în Hristos, Care d\-

ruie[te lumina Împ\r\]iei tuturor celor ce cred în aceast\ împli-

nire: „Mai înainte prin prooroci ai ar\tat chipurile dumnezeie[tii

26 Ibidem.
27 Ibidem, p. 64. 
28 Ibidem, p. 145.
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Tale ar\t\ri; iar acum pe cele ascunse cunoscute le faci, prin lucr\ri

ar\tând ast\zi oamenilor tainele dându-le înnoirea na[terii celei de-a

doua – Suvmbola privn Pronhvtai", parevdei>a" thv" shv" qeonaneiva",
nuvn dev tev kekrummevna, taiv" energeivai" egnwvrisa", epinaneiv" musthvria,
anqrwvtoi" shvmeron, nevmwn nevan anagevnnhsin”29.

Botezul lui Hristos ca moarte [i înviere mistic\ [i ritualic\ este o

proorocie substan]ial\ a mor]ii Sale pe Cruce [i a Învierii Sale din

mor]i, a[a cum moartea Sa este un Botez al suferin]ei asumate pen-

tru întreaga umanitate („Pute]i s\ be]i paharul pe care îl voi bea

Eu [i s\ v\ boteza]i cu botezul cu care M\ botez Eu?”): „Hristos în-

groap\ în ape acum p\catele noastre ca un bun”30. El este „Lumi-

narea o nwtismovv"”, iar Botezul S\u este deja prezen]a tainic\ a mor]ii

Sale de via]\ f\c\toare în lume, care va sfin]i apele Botezului cre[-

tin spre mântuire: „Se boteaz\ Hristos [i iese din ap\ ridicând îm-

preun\ cu sine lumea”31. 

Ordinea provizorie a creaturii dup\ c\derea omului care a an-

trenat „suspinul” [i suferin]a naturii întregi, este a[adar rea[ezat\

pe „temelia cea pus\ care este Iisus Hristos” (I Corintei 3, 11), iar

legile f\pturii r\spund, a[adar, noului eon baptismal în care omul

moare [i înviaz\ mistic împreun\ cu Hristos pentru ve[nicie. Ast-

fel, întoarcerea m\rii [i a Iordanului din fa]a poporului lui Israel este

profe]ia care ilustreaz\ tipologic aceast eon baptismal care întrege[te

crea]ia [i îi împline[te doririle originare: „Marea a v\zut [i a fugit,

Iordanul s-a întors înapoi” (Ps. 113, 3). Convorbirea lui Ioan cu Iisus

Hristos este temeiul unei aprofund\ri teologice în care Botez\-

torul continu\ s\ltarea de bucurie din pântecele Maicii Sale la întâl-

nirea cu Mesia – A[teptarea tuturor veacurilor: „De[i e[ti Prunc din

Maria, dar Te [tiu Dumnezeu mai înainte de veci”32. 

Unul dintre troparele care sintetizeaz\ lucrarea de sfin]ire antici-

pativ\ [i complementar\ a Botezului Domnului este cel în care

imnograful surprinde cele dou\ planuri – v\zut [i nev\zut – ale refe-

ratului biblic baptismal, în care realitatea cereasc\ este prefigurat\

iconic de actul v\zut, iar în]elegerea mistic\ a Bisericii vede prezen]a

Dumnezeiescului în lucrurile omene[ti: „Lumina cea adev\rat\ s-a

ar\tat [i luminare tuturor se d\ruie[te. Se boteaz\ cu noi Hristos, Cel

29 Ibidem, p. 84.
30 Ibidem, p. 88.
31 Ibidem, p. 138.
32 Ibidem, p. 141.
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ce este mai presus de toat\ cur\]ia. Pune sfin]enie în ap\ [i cur\]ire

sufletelor se face aceasta. P\mântesc lucru este ceea ce se vede [i mai

presus de ceruri ceea ce se în]elege. Prin baie este mântuirea, prin

ap\ Duhul, [i prin afundare se face suirea noastr\ la Dumnezeu. Mi-

nunate sunt lucrurile Tale Doamne, slav\ }ie – Tov alhqinovn nwvv"
epenavnh, kaiv pevsi tovn nwtismovn dwreivtai. Baptivzetai Cristovv"
meq v hmwvn, o pevsh" epevkeina kaqarovthtov", enivhsi tovn agiasmovn twv
uvdati, kaiv Yucwvn touvto kaqavrsion givnetai, epivgeion tov neinovmenon,
kaiv upevr touvv" ouranouvv" tov noouvmenon, diav loutrouv swthriva, div
uvdato" tov Pneuvma, diav kataduvsew", h provv" Qeovn hmwvn avnodov"
givnetai, qaumavsia tav evrga sou Kuvrie! dovxa soi”33.

Rug\ciunea Aghiesmei celei mari (Sfin]irea cea mare a apei)34

alc\tuit\ de Sofronie, Patriarhul Ierusamului este o recapitulare do-

xologic\ a tuturor evenimentelor crea]iei [i m\rturise[te alc\tuirea

simfonic\ a universului creat. Prin intrarea lui Dumnezeu în apele

Iordanului, toat\ firea apelor se sfin]e[te [i devine hristofor\: „ast\zi

apele Iordanului se petrec în vindec\ri cu venirea Domnului”. Apa

devine icoana Duhului Sfânt Care umple toat\ f\ptura de iubirea

tainic\ a Sfintei Treimi. 

Rug\ciunea Patriarhului Sofronie adresat\ Sfintei Treimi arat\

lumina diacronic\ a prezen]ei lui Hristos în decursul anului ecle-

sial [i puterea pe care El o d\ oamenilor care tr\iesc via]a lui de jertf\

[i de înviere: „C\ la praznicul ce a trecut, prunc Te-am v\zut, iar la

acesta de acum des\vâr[it te vedem”35. Aceast\ via]\ hristologic\ este

intrarea într-o nou\ ordine, cereasc\, a f\pturii în care lumina ne-

creat\ a lui Hristos lumineaz\ tuturor, în care via]a lumii se adap\ cu

apele harului dumnezeiesc [i persoana uman\ prime[te bucuria [i

demnitatea de fiu al lui Dumnezeu: „ast\zi toat\ f\ptura se adap\

cu curgeri tainice (…); ast\zi raiul s-a deschis oamenilor [i soarele

drept\]ii ne lumineaz\. Ast\zi întunericul lumii se risipe[te cu ar\-

tarea Dumnezeului nostru. Ast\zi toat\ f\ptura se lumineaz\ de sus

ca o f\clie”36. Aceste cuvinte din urm\ arat\ voca]ia de lumin\ a crea-

]iei, aceea de a purta lumina cea pururea fiitoare a harului ca o f\clie

sau candel\ a slavei lui Dumnezeu. Lumea astfel luminat\ de Hristos

33 Ibidem, pp. 149-150.
34 Ibidem, p. 129.  
35 Ibidem, p. 134.
36 Ibidem, p. 135.
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devine o Biseric\ a slavei în care cele v\zute [i cele nev\zute con-

verg în laud\ ca într-o Liturghie cosmic\: „Ca [i de stihii [i de îngeri [i

de oameni [i de cele v\zute [i de cele nev\zute s\ fie sl\vit nu-

mele T\u cel preasfânt, al Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh,

acum [i pururea [i în vecii vecilor”37.

37 Ibidem, p. 136.
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The Theology of the Baptism of the Lord 
in the prayers of the Church

Rev. Assist. Dr. Ioan Valentin ISTRATI

The author of the theological research called “The Theology of

the Baptism of the Lord in the prayers of the Church”, Rev. Assist.

Dr. Ioan Valentin Istrati, analyses the main troparia, prayers and

liturgical chants of the Church, related to the event of the Baptism

of the Saviour. In order to discover the deep meanings of this sa-

ving event, the author realises a commentary of some of the main

prayers and their theological effectiveness in the Holy Mystery of

Baptism in the Church. 


